REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO
ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU 13.06.2019 r.
W GODZINACH 16:30 – 19:00
NA TERENIE OGRODU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. BOLESŁAWA LUBOSZA W TARNOWSKICH GÓRACH
PRZY ULICY ZAMKOWEJ 5
1. Regulamin obowiązuje w trakcie trwania PIKNIKU RODZINNEGO.
2. Wszystkie osoby biorące udział w PIKNIKU RODZINNYM są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych
obowiązujących na terenie obiektu.
3. W PIKNIKU RODZINNYM mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci będące pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
4. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie trwania PIKNIKU RODZINNEGO odpowiadają rodzice.
5. Pracownicy Biblioteki nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie trwania imprezy, mają tylko za zadanie dbać o sprawną
organizację przebiegu PIKNIKU RODZINNEGO.
6. Uczestnicy PIKNIKU RODZINNEGO mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń pracowników i prowadzącego.
7. Uczestnicy PIKNIKU RODZINNEGO są zobowiązani do poszanowania sprzętu i mienia stanowiącego własność Biblioteki
i prowadzącego.
8. Na terenie obiektu zostanie udostępniona toaleta znajdująca się na parterze budynku Biblioteki. W pomieszczeniu tym
obowiązuje zachowanie czystości.
9. Nie przewiduje się przebywania uczestników PIKNIKU RODZINNEGO w innych pomieszczeniach Biblioteki.
10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione bez opieki uczestników. W trakcie trwania PIKNIKU
RODZINNEGO obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, wprowadzania
zwierząt, wnoszenia materiałów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie
bezpieczeństwa uczestników.
11. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na teren obiektu.
12. W trakcie trwania pikniku wykonywane będą zdjęcia. Wizerunek osób uczestniczących w PIKNIKU RODZINNYM może
zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych
Biblioteki. Jeżeli rodzice lub opiekunowie nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie
wizerunków swoich dzieci zobowiązani są zgłosić to pisemnie pracownikowi Działu dla Dzieci i Młodzieży.
13. Uczestnicy PIKNIKU RODZINNEGO zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający sobie i innym.
14. Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.tgory.pl,
w ogrodzie Biblioteki, na drzwiach wejściowych Biblioteki.

